
 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

de Distribuição de Cadáveres - CEDC. 

 

 

Reunião do dia 25 de abril de 2013 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas, na Secretaria da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Estadual 

de Distribuição de Cadáveres – CEDC, criado pelo Decreto Governamental nº 3.332/08. A reunião 

teve como pauta: assinatura de ata; informações sobre as reuniões com o Dr. Porcídio D'Otaviano 

de Castro Vilani, Diretor Geral do IML/PR, com as Sra Elcia Garcia, assiste social e Sra Edi 

Glaucia Repula, assistente social, do Setor de Ações Educativas da Central Estadual de Transplantes 

-SESA/PR  e  com o Dr. Luvercy Rodrigues Filho representando o Dr. Leon Grupenmacher da 

Polícia Científica – Secretaria de Segurança Pública - SSP/PR; elaboração da Listagem de 

Distribuição de Cadáveres do CEDC para o ano de 2013; e apresentação da resposta do CEDC para 

o Ofício nº043 do Ministério Público do Estado do Paraná solicitando informações como estão 

sendo operacionalizadas na prática as doações de cadáveres às Instituições de Ensino Superior; e 

verificar a data provável para a reunião com o Dr. Paulo Sérgio Markowicz de Lima, Promotor de 

Justiça  do Ministério Público do Estado do Paraná. Estiveram presentes: Prof. Dr. José Geraldo A. 

Calomeno – UFPR, Prof. Dr. Edson Scolin – UEL,  Prof. Jeiel Marques Pinto – UEPG, Prof. Dr. 

Giovani Marino Fávero – UEPG, Profª Dra. Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro - UNIOESTE, Profª 

Dra. Célia Cristina Leme Beu – UNIOESTE, Prof. Dr. Sidon Mendes de Oliveira – Faculdade 

Evangélica e Téc. Palmiro Francisco Franco – UNIANDRADE; sendo que justificaram a ausência a 

Profª Dra. Tânia Regina Santos Soares – UEM por motivo de estar de licença especial pela UEM, 

no período 18/03/2013 a 17/06/2013, e a Profª Célia Regina de Godoy Gomes - UEM por motivo de 

estar ministrando aulas nesta data. Havendo número regimental foram declarados abertos os 

trabalhos coordenados inicialmente pelo Prof. Dr. Calomeno, presidente do CEDC e posteriormente 

pela Profª Lucinéia e pela Profª Célia, ambas Conselheiras da UNIOESTE. Iniciou-se a reunião com 

a aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 22 de fevereiro de 2013. A Profª Leonilda 



 

 

informou sobre a reunião com o Dr. Porcídio D'Otaviano de Castro Vilani, Diretor Geral do 

IML/PR e a Sra. Adauzira Aparecida dos Santos ocorrida em 28 de fevereiro de 2013, nas 

dependências do IML – Curitiba, onde comentou-se sobre a Portaria 033/2011 da SSP/PR, ficando 

estabelecido que no 5º dia de depósito no IML de um corpo SVO, sem identificação e sem 

reclamação dos familiares, o CEDC será informado para proceder o encaminhamento para a 

Instituição de Ensino Superior – IES, da Lista de Distribuição de Cadáveres, a qual fará o 

procedimento de conservação do corpo que permanecerá no IML e após 30 dias de não reclamação 

do mesmo iniciam-se os procedimentos legais para a doação. Sobre a reunião com as Sras. Elcia e 

Glaucia do Setor de Ações Educativas da Central Estadual de Transplantes do Paraná -SESA/PR, 

ocorrida em 06 de março de 2013, as 9:00h no prédio da Central Estadual de Transplantes, discutiu-

se uma ação conjunta para a divulgação das atividades (CEDC e Central de Transplantes). O Prof. 

Dr. Calomeno comentou sobre a reunião com o Dr. Luvercy Rodrigues Filho representando o Dr. 

Leon Grupenmacher da Polícia Científica – Secretaria de Segurança Pública - SSP/PR, ocorrida em 

12 de abril de 2013, as 8:00h nas dependências da SETI; segundo o representante da SSP, uma das 

disposições será a separação do Serviço de Verificação de Óbito - SVO do Instituto Médico Legal - 

IML, sendo que o SVO é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, pretendendo-se 

estar vinculada em parceira a uma Universidade local; sendo que, inicialmente será aplicado na 

capital e depois descentralizado para os outros municípios do Estado do Paraná.  A Profª Leonilda 

apresentou a resposta do CEDC para o Ofício nº043 do Ministério Público do Estado do Paraná, 

que após lido foi aprovado pelos conselheiros para ser encaminhado para o Dr. Alípio Leal - 

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  - SETI que enviará ao Dr. Paulo 

Sérgio Markowicz de Lima, Promotor de Justiça  do Ministério Público do Estado do Paraná.  Sobre 

a reunião com o Dr. Paulo Sérgio sugeriu-se que esta reunião seja realizada após 15 de maio de 

2013, na forma de uma reunião extraordinária. Os conselheiros devem enviar ao CEDC modelos de 

folders e banners para ser feita uma cotação para impressão, pois necessitamos fazer a divulgação 

do CEDC, bem como encaminhar estes folders para o IML e para a Central de Transplantes. A Profª 

Lucinéia comentou sobre o caso do cadáver da UNIOESTE – Cascavel, o qual foi veiculado pela 

imprensa sobre a localização do mesmo por familiar solicitando o seu sepultamento; sendo que, o 

mesmo encontrava-se legalizado e a Profª Lucinéia redigiu os documentos com apoio do Setor 

Jurídico da UNIOESTE para atendimento da vontade dos familiares. O Prof. Calomeno comentou 

que o cadáver não pode ser reduzido pela retirada de membros ou partes e que a partir do 

recebimento do cadáver a responsabilidade jurídica é da  Instituição, e que isso tem que sempre 



 

 

ficar muito claro para as IES. Na sequência a Profª Lucinéia e a Profª Célia com os demais 

conselheiros iniciaram a avaliação da documentação encaminhada pelas IES referente a solicitação 

do Ofício Circular 01/2013 -CEDC, referente a elaboração da Lista de Distribuição de Cadáveres 

para este ano. Observou-se que neste ano houve um aumento das IES que encaminharam a 

documentação, pois no ano de 2012 foram 39 e neste ano 54, ocorrendo um aumento de 38% em 

relação ao ano anterior.  As 54 IES foram avaliadas e ficou determinado que a conclusão desta 

atividade será feita na próxima reunião, tendo em vista que a Listagem Final do  ano anterior foi 

elaborada em 11/07/2012. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, 

Leonilda Correia dos Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada 

pelos conselheiros nominados e referenciados.       

 

 

 

 

 

 

    ________________________________           _______________________________ 

    José Geraldo A. Calomeno, Prof. Dr.                Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro, Profª Dra. 
     Presidente do Conselho Estadual                                           

         de Distribuição de Cadáveres                                                                                                      
                                               

          

 

 

 

 

 

 

     ________________________________               _________________________________ 

      Jeiel Marques Pinto, Prof.                                         Giovani Marino Fávero, Prof. Dr.  

  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

            

 

     ________________________________               _________________________________ 

      Edson Scolin, Prof. Dr.                                              Célia Cristina Leme Beu, Prof ª Dra                                                                   
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